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 ۲۰۴۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نمرخ وچ هنب مزیه ؟نمهب تفگ هچ یدید
نم رب ود ره یامرس ،امرس درکن ید رگ

شتآ رد هنب مزیه ،شکرس تشگ وچ امرس
؟نت ای تسا هِب مزیه ؟دیآ تغیرد مزیه

شتآ تسادخ ِقشع ،مزیه تسانف ِشقن
)۱(نمادکاپ ِناج یا ،ار اهشقن زوسرد

دشاب )۲(هدرُسِف تناج ،یزوسن ار شقن ات
)۳(نَمأَم و راهب زا رود ناتسرپ تب ِدننام

شوخلد شاب هرقن نوچ شتآ وچمه ِقشع رد
نکسم تسار وت شتآ ،یلیلخ هداز نوچ

نادرم ِشیپ هب ددرگ نادزی ِرما هب شتآ
نسوس و دیب و ناحیر هفوکش و لگ و هل_

دناوخب ششتآ رب ،دنادب )۴(نوسُف نمؤم
نشور ِهام وچ َدنام ،دنامن وا رد شزوس

ینوکس وزا دتفاک ینوسف یا شاباش
نزوس وچ وزا ددرگ نهآ هک یشتآ رد

)۵(دeقَوُم ِشتآ رب ،دوخ دنز ناز هناورپ
نزور ِلکش هب شتآ ،دیامن یمه ار وک

دیامن ناشفلگ نوچ )۷(هزمَح هب )۶(نانِس و ریت
)۸(نَشوج هب ار شیوخ سک دشوپن ناشفلگ رد

هتشگ هقرغ بآ رد یغود وچمه نوعرف
)۹(نغور وچمه هتسشنب یسوم بآ ِقرف رب
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)۹(نغور وچمه هتسشنب یسوم بآ ِقرف رب

یرایرهش ِلاّمح )۱۰(یرایتخا ِناپسا
ندوک و دنک ِنابسا نیگرس و دنشک ن_اپ

ینعم یایسآ رب قطنم تسا )۱۱(ِکل ِکل وچ
)۱۳(yeَقُمِ ِکل ِکل زا هن ددرگ بآ ز )۱۲(نوحاط

دَهجِب )۱۴(ولَد ز مدنگ ردارب یا ِکل ِکل ناز
)۱۵(نeحَطُم و شوخ ددرگ ،دتفارد ایسآ رد

تلفغ و صرح ِولَد زا وت نایبِ ِکل ِکل زو
)۱۶(نeَیبُم یهر ینعی یتفارد ایسآ رد

ین وگ و تفگ ز اما ،ناج موشیم مرگ نم
ندعم وچمه ِزیربت ،نیّرز ِنید ِسمش زا

۲۲۰۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هیقف یک دمایب ،غراف وزا دش
)۱۷(هیفَس رهِ گنن وت یا ؟یهیقف هچ

۳۱۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
 

ار وت رم ،لد نینچ زا رتشوخ ،روگ
آ رترب ،دوخ ِلد ِروگ زا رخآ

)۱۸(گنَش و خوش یا دازهدنز و یاهدنز

؟گنت ِروگ نیز ار وت دریگیمن مد

)۱۹(امَس ِدیشروخ وّ یتقو ِفسوی

امن ور و آ رب نادنز و هَچ نیز

۳۱۷۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب و نک )۲۰(یلوگ �شیوخ
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موش ز رذگب و نک )۲۰(یلوگ �شیوخ

انَل َمْلِع _ :هک وگ کی�م نوچ
اَنتْمeلَع ام َْریَغ ،یهلا ای

.یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

٣٢ هيآ ،)٢(هرقب هروس ،ميرك نآرق

ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َكeِنإۖ  َاَنتْمeلَع اَم eِ_إ َانَل َمْلِع َ_ َكَناَْحبُس اوُلاَق

.لامک رب یاناد ییوت ،یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،وت یکاپ :دنتفگ ناگتشرف

۳۱۹۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رنه و لضف و تمکح نیز ارم رم
رس درد و لایخ زج لصاح تسین

۳۲۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یقمحا کرابم سب مایقمحا
تسا )۲۱(یقeتَم مناج و گرب اب ملد هک

دوش مک تواقش هک یهاوخ وت رگ
دوش مک تمکح وت زا ات نک دهج

لایخ زو دیاز عبط زک یتمکح
)۲۲(ل�َجلاوُذ ِرون ِضیف یب یتمکح

کش و َّنظ دیازف ایند ِتمکح
کلف ِقوف دََرپ ینید ِتمکح

۳۲۲۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یدُه ِرون و )۲۳(َتنطِف یرادن نوچ
�َج نزیم ار یور ،ناروک ِرهب

لام یور رد )۲۴(ثَدَح ،نایانیب ِشیپ
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لام یور رد )۲۴(ثَدَح ،نایانیب ِشیپ
لاح هدیدنگ نینچ اب نکیم زان

۳۲۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دنب بیغ رد دوش نوچ یسوم ِلقع
؟دنمجرا یا تسا یک دوخ یشوم ِلقع

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیزُگ ناقشاع رب ،)۲۵(هدیرَج قشاع یا
ندیرفآ رد رگنب ،هدیرفآ ز رذگب

۳۹۳۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

درخ ره رب یمکاح ناهنپ تسه
دََرب رس زا نف هب دهاوخ ار هکره

۲۸۸۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب مکاح دب و کین رب اضق نیا
؟دوشیم مکاح هن دهاش اضق رب

۳۰۹۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب یبوچِ مکاح )۲۶(َرگورُد نآ
دوب یبوخِ مکاح )۲۷(ر�وَصُم نآ و

)۲۸(یم�یَق نهآ رب رگنهآ تسه

یمکاح تلآ رب مه ّانب تسه

رایتخا نیدنچ هک دشاب نیا ردان
راو هدنب شرایتخا ردنا )۲۹(دِجاس

۱۶۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۶۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اشَی ام �ا ُلَعَْفی و تسا مکاح
اود دزیگنا درد ِنیع ز وا

دهاوخ هچ ره وا و تسا ناهج یاورنامرف و مکاح یلاعت قح اریز
.دنیرفآ یم نامرد و اود ،ضرم و درد تاذ زا هکنانچ .دنک نامه

۳۵۵۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ین موکحم ماهشیدناِ مکاح
انب رب دمآ مکاح ّاَنب هکنآ ز

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۳۰(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکم_ و ناکم ردنا میودیم

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم_ زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

 ۲۵۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قَحلُم دبا ِلابقِا هب قح ِناقشاع یا دیور
)۳۱(یدوعسمِ جرب یوس هب هم نوچمه دیشاب ناور

هر ِناقداص ِنایم ،هش ِناقشاعِ جرب هب
یدودرم هدنیوج دوش نادودرم و نادرس زا هک

یناحور ِلاب و ّرپ هب یناهنپ هب ،لد یا رپب
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یناحور ِلاب و ّرپ هب یناهنپ هب ،لد یا رپب
یدوشگن تاهرپ نینچ ،هش یدوبن بلاط ترگ

هش نآ تسا قداص هدعو هب ،هش نآ تسا )۳۲(قِباس ناسحا رد
یدوبرن قلخ زا ار وت ،هش نآ تسا قلاخ هن رگا

شتآ نیا دیزورفا هک ،وا تسا دود و رون زا نورب
یدود اوه رذآ نیا زا ،یرون درخ شتآ نیا زا

؟یسانشن رون زا دود هک یساوسو هچ ردنا _د
یدوع نوچ ران ِنورد ،وا ِرون ِقشع زا زوسب

یدود و شتآ هتسب هک ،یدورمن ِد_وا زا هن
یدورمن ِدود زا سرتم ،وت یلیلخ ِدنزرف وچ

نهآ مرن وچ یدنچ یکی ،نم ِناج شاب شتآ رد
؟)۳۳(یدودز هک هنییآِ خر دوخ یدوبن شتآ رگ هک

لد ِلهاِ کاپ ِرون هب ،لکشم دوشیم ناسآ هچ
یدوواد ِعمش �فَک ز یموم دوش نهآ کنانچ

۱۰ هیآ ،)۳۴(ابس هروس ،میرک نآرق

َديِدَحْلا ُهَل اeنََلأَو …

.میدرک مرن وا رب ار نهآ …

۱۸۹۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مَیدید هک یتعاس کرابم یا
َمیدیشخب ون ِناج ،مدوب هدرم

ناردام ِلاثم ،نایوج ارم وت
نارخ ِدننام وت زا نازیرگ نم

یرخ زا دنوادخ زا دزیرگ رخ
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یرخ زا دنوادخ زا دزیرگ رخ
یرهوگ وکین ز یپ رد شبحاص

شدیوج یم نایز و دوس یپ زا هن
)۳۴(شَدَد ای دeرَدن شگرگ ات هکلب

وتِ یور دنیب هک ار نآ ُکنُخ یا
وتِ یوک رد ناهگان دتفارد ای

ار وت هدوتسب ،کاپ ِناور یا
ار وت هدوهیب و )۳۵(ژاژ متفگ دنچ

ریما و هاشنهش و دنوادخ یا
ریگم نآ ،تفگ نم ِلهج ،متفگن نم

یمتسناد رگا لاح نیز )۳۶(یاهّمَش
؟)۳۷(یمتسنات یک هدوهیب ِ�فگ

لاصِخ شوخ یا یمتفگ )۳۸(تیاَنث سب
لاح ز یتفگیم زمر کی ارم رگ

یتفوشآیم هدرک شُماخ کیل
یتفوکیم مرس رب هناشُماخ

تسجب رس زا لقع ،)۳۹(هویلاک مرس دش
تسرتمک شزغم هک ار رس نیا هصاخ

راک بوخ و یور بوخ یا نک وفع
راذُگ ردنا نونج زا متفگ هچنآ

نآ زا یزمر یمتفگ نم رگا :تفگ
نامز نآ یتشگ بآ وتٔ هرَهز

رام ِفاصوا یمتفگ نم ار وت رگ
رامد یدروآ رب تناج زا سرت

تسار هب میوگ رگ :دومرف یفطصم
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تسار هب میوگ رگ :دومرف یفطصم
تسامش ِناج رد هک نمشد نآِ حرش

دَرَدَرب مه )۴۰(ن_درُپ یاههرَهز
دَروَخ یراکِ مغ هن ،هر دور هن

زاین رد دنام بات ار شلد هن
۱*زامن و هزور ِتّوق ار شنت هن

دوش _ ،هبرگ ِشیپ یشوم وچمه
دور اج زا گرگ ِشیپ هّرب وچمه

شور هن ،دنام هلیح هن وردنا
شرورپ نم ناتهتفگان منک سپ

)۴۱(منز نَت یبابَر ِرکبوب وچمه

منز نهآ رد دواد نوچ ،تسد

دوش یلاح نم ِتسد زا )۴۲(لاحُم ات
دوش یلاب ار هدنکَرب َرپِ غرم

۲*دَُوب مهیدَیا َقَْوف �اَُدی نوچ
دََحا دومرف دوخ ِتسد ار ام تسد

.تسا هدناوخ دوخ تسد ار ام تسد اتکی دنوادخ ،تساه تسد همه زا رت_اب دنوادخ تسد نوچ

نیقی دمآ زارد ِتسد ارم سپ
نیمتفه ِنامسآ ز هتشذگ رب

رنه نودرگ رب دومنب نم ِتسد
۳*رَمَقلا eقَشْنِا هک ناوخ رب )۴۳(ایرقُم

.ناوخب ار هام ندش هتفاکش هب طوبرم هیآ ،نآرق یراق یا .داد ناشن یرنه و لضف نامسآ زارف رب نم تردق و تسد

تساه لقع ِفعض ِرهب مه تفص نیا
؟تساور یک تردقِ حرش نافیعض اب
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؟تساور یک تردقِ حرش نافیعض اب

باوخز رس یرآ رب نوچ ینادب دوخ
باوeصلاِب مَلَْعاُ �اَو دش متخ

 راتفگ و ثحب نیاربانب .تفای یهاوخ رد ار قیاقح و رارسا نیا ،یوش رادیب و یرادرب تلفغ باوخ زا رس هک هاگنآ
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ و تفای نایاپ تاعوضوم نیا نوماریپ

یُدب ندروخ ِتّوق هن ار وت رم
یُدب )۴۴(ندرک یِق یاورپ و هر هن

مدناریم رخ و شحُف مدینشیم
مدناوخیم بل ِریز ۴*ْر�سَی �بَر

دوخ راک ینعی ،مدنار یم ار دوخ رخ یلو مدینش یم ار وت یاهازسان
.امرف ناسآ ار مراک اراگدرورپ :مدناوخ یم بل ریز و مدرک یم ار

هن روتسد ارم �فگ ببس زا
هن رودقم ارم �فگ وت ِکرت

نورد ِدرد زا متفگیم نامز ره
۵*نوُمَلْعَی _ ْمُهeنِا یمْوَق ِدْهِا

.دنناد یمن هک امرف تیاده تسار هار هب ارم موق ادنوادخ :متفگ یم یدنمدرد یور زا هظحل ره

جنر ز هتسَر نآ درکیم اههدجس
جنگ و لابقا ارم یا ،تداعس یاک

فیرش یا اهازج یبای ،ادخ زا
فیعض نیا درادن ترکش ِتّوق

اوشیپ یا ار وت دیوگ قح رکش
اون نآ مرادن هناچ و بل نآ

دَُوب ناس نیز ن�قاع �ینمشد
دَُوب ناج )۴۵ِ(جاهِتبِا ناشیا ِرَهز

)۴۶(ل�َض و جنر دَُوب هلبا یتسود
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)۴۶(ل�َض و جنر دَُوب هلبا یتسود

لاثم ِرهب زا ونشب تیاکح نیا

ثیدح ۱*

 هاگرد هب و دیهن فلع یب و کشخ یاه نابایب هب رس و دیدنخ کدنا و دییرگب ناوارف نامگ یب ،مناد هچنآ دینادب رگا
.دیوشن ای دیوش راگتسر ایآ هک دینادن و دیلانب ادخ

۱۰ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق ۲*

ُثُْكَني اَمeنِإَف َثَكَن ْنََمفۚ  ْمِهيِْدَيأ َقَْوفِ �eا َُديَ �eا َنوُعِيَاُبي اَمeِنإ َكَنوُعِيَاُبي َنيِذeلا eِنإ  
اًميِظَع اًرَْجأ ِهيِتُْؤيَسَفَ �eا ُهْيَلَع َدَهاَع اَمِبٰ ىَفَْوأ ْنَمَوۖ  ِهِسَْفنٰ ىَلَع

 ره .تسا نانآ ترصن و تردق زا رترب ،ادخ ترصن و تردق ،دننک تعیب ادخ اب تقیقح رد دننک تعیب وت اب هک نانآ
.دراد ینازرا ودب نارکیب یشاداپ ادخ ،دراد هگن ادخ اب دوخ ِراهنز هک ره و ،دشاب وا رب نآ نایز ،دلسگ ار نامیپ هک

۱ هیآ ،)۵۴(رمق هروس ،میرک نآرق ۳*

ُرَمَقْلا eقَشْناَو ُةَعاeسلا َِتبََرتْقِا

تفاکش دوخ رب هام و دش کیدزن تعاس نآ

۲۷ ،۲۶ ،۲۵ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق ۴*

)۲۵(یِرْدَص يِل ْحَرْشا �بَر َلاَق

ار ملد نادرگ هداشگ اراگدرورپ :تفگ

 )۲۶(یِرَْمأ يِل ْر�سَيَو

ار مراک نادرگ ناسآ و

)٢٧( يِناَسِل ْنِمً ةَدْقُع ْلُلْحاَو

ىاشگب نم نابز زا هرگ و

ثیدح ۵*
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ثیدح ۵*

نوُمَلْعَی _ ْمُهeنِاَف یمْوَق ِدْها eمُهّلَلا

.دنناد یمن هک نک تیاده ارم موق ،ادنوادخ

۳۳۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یتسیچ رد )۴۷(ورهتسُشان یا وت سپ
؟یتسیک اب دسح رد و عازن رد

ینکیم یزاب وت یریش مُد اب
ینکیم )۴۸(یزاتکُرت کی�م رب

؟ار ضحم ِریخ وت ییوگیم هچ دب
ار )۵۰(ضفَخ نآ رَمُش مک )۴۹(عµفََرت نیه

)۵۱(ناهُمِ جاتحم �سِم ؟دشاب هچ دب

نارکیب )۵۲(یایمیک ؟دَوب هک خیش

ُدَبن لباق ایمیک زا رگا سم
دشن سم زگره ،ّسم زا ایمیک

لمعشتآ یشکرس ؟دشاب هچ دب
لزا یایرد نیع ؟دَوب هک خیش

بآ ز دنناسرتب ار شتآ میاد
؟باهتلا ز زگره دیسرت یک بآ

ینکیم ینیببیع ،هَمِ خر رد
ینکیم ینیچراخ ،یتشهب رد

وجراخ وت یور ردنا تشهب رگ
وت ِریغ یباین اجنآ راخ چیه

یلِگ رد یباتفآ یشوپبیم
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یلِگ رد یباتفآ یشوپبیم
یلماک ِرَدب ز ییوجیم هنخِر

ناهج رد دباتب هک یباتفآ
؟ناهن ددرگ اجک یشاّفخ ِرهب

دش بیع ناریپ �دَر زا اه بیع
دش بیغ ناریپِ کشَر زا اه بیغ

شاب رای تمدخ ز یرود را یراب
شاب راک رب و کباچ تمادن رد

دسریم یمیسن تهار نآ زا ات
؟دسح زا یدنب هچ ار تمحر ِبآ

مُد وت نابنجیم رود ،یرود هچرگ
۶*ُمکَهجَو اوµلََوف ُمتُنک ام ُثیَح

.دینک نانآ یوس هب یور دیتسه هک اجره .نک تدوم و یتسود راهظا رود یاج نامه زا یرود نانآ زا رگا

زیتِ ماگ زا دتف لِگ رد یرخ نوچ
زیخِ مزع یارب دبنج مد هب مد

شاب ِرهب دنکن راومه ار یاج
شاعَم یاج نآ تسین هک وا دناد

تس هُدب رتمک رخ �سح زا وت �سح
تسَجَن َرب )۵۳(اه لَحَو نیز وت ِلد هک

ینکیم )۵۴(تَصخُر ِلیوأت لَحَو رد
یَنک َرب لد نآ زک یهاوخیمن نوچ

)۵۵(مَرطضُم نم ،ارم دشاب اور نیک

مرک زا ،ار یزجاع دریگن قح

روک ِراتفک نوچ وت ،تتستفرگ دوخ
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روک ِراتفک نوچ وت ،تتستفرگ دوخ
رورغ زا ینیبن ار �فرگ نیا

تسین راتفک هگیاج نیا :دنَُوگیم
تسین راغ ردناک ،دییوج نورب زا

دنهنیم شدنب و دنیوگیمه نیا
دنهگآ یب نم ز :دیوگیمه وا

۱۴۴ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ۶*

¹ْا َْرطَش َكَهْجَو �لََوفۚ  اَهاَضَْرت ًةَْلبِق َكeَني�لَُونََلفۖ  ِءاَمeسلا يِف َكِهْجَو َبµلََقت ٰىََرن ْدَق  ْمُكَهوُجُو اوµلََوف ُْمْتنُك اَم ُْثيَحَوۚ ِ ماَرَحْلا ِِدجْسَ
َنوُلَمْعَي اeمَع ٍلِفاَغِبُ �eا اَمَوۗ  ْمِه�بَر ْنِم µقَحْلا ُهeَنأ َنوُمَلْعَيَل َبَاتِكْلا اُوتُوأ َنيِذeلا eِنإَوۗ ُ هَْرطَش

 بناج هب ىور سپ .مينادرگىم ىدنسپىم هك ىاهلبق ىوس هب ار وت .مينيبىم نامسآ فارطا هب ار تنتسيرگن
 بناج زا و قح هب ىنوگرگد نيا هك دننادىم باتك لها .دينك بناج نادب ىور ديشاب هك اج ره و .نك مارحلادجسم

.تسين لفاغ دينكىم هچنآ زا ادخ و .تسا هدوب ناشراگدرورپ

۳۷۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسکش ناشاهرپ ،غرم نارازه دص
تسبن ار ضراوع ِهاگنیمک نآ و

صیرح یا ناوخ )۵۶(یُبن زا ناشیا ِلاح
۷*؟صیحَم نِم لَه ،نیبب اهیف اُوبeَقن

برع و یمور و کُرتِ عازن زا
)۵۷(َبنِع و روگنا لاکشا دشن لح

یونعم )۵۸(ِنیسَل ِنامیلس ات
یوُد نیا دزیخن رب ،دیاین رد

راوزاب ،)۵۹(عِزانُم ِناغرم هلمج
رایرهش ِزاب ِلبط نیا دیونشب

داحتا یوس ،شیوخ ف�تخا ز
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داحتا یوس ،شیوخ ف�تخا ز
داش دیدرگ ناور بناج ره ز نیه

ُمکَهْجَو اوµلََوف ُمْتُنک ام َْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذeلا اذهُ هَوْحَن

نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
.تسا هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک دینادرگب

میتخاسان سب ،و میناغرم روک
میتخانشن یمد ار نامیلس ناک

میدش نازاب ِنمشد ،نادغج وچمه
میدش ناریؤ هدناماو مَرَج_

۳۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق ۷*

ٍصيِحَم ْنِم ْلَه ِدَ�ِبْلا يِف اُوبeَقَنف اًشْطَب ْمُْهنِم µدََشأ ْمُه ٍنْرَق ْنِم ْمُهَْلبَق َانْكَلَْهأ ْمَكَو

 هار ایآ یلو دنتشگ اهرهش رد .دندوب ناشیا زا رتدنمورین هک یلاح رد میدرک دوبان ناشیا زا شیپ هک ناسک اسب و
؟دنتفای یتاجن

اسراپ ،فیفع ،بیجن :نمادکاپ )۱(
نیگمغ ،دمجنم ،هدرسفا :هدرُسِف )۲(
هاگهانپ ،نما یاج :نَمأَم )۳(
هلیح ،همدمد ،رحِس ،درو :نوسُف )۴(
هتخورفا ،نازورف :دeقَوُم )۵(
هزینرس :نانِس )۶(
دوب هرهش یرو_د و گنج رد هک ربمایپ یومع :هزمَح )۷(
هدیبسچ مه هب یزلف یاههقلح اب هرز یعون :نَشوج )۸(
دتسیا یم بآ زا رت_اب نغور هک تسا نآ هب هراشا :نغور وچمه هتسشنب یسوم بآ ِقرف رب )۹(
راتخم ،هدیزگرب :یرایتخا )۱۰(
 .دزیر ایسآ رد خاروس زا مدنگ و دنک تکرح بوچ نآ ،ددرگب ایسآ نوچ ،دندنب یم ،دننک هلغ زا رپ ار نآ و تسا خاروس نآ ِهت هک یطورخم و عبرم یفرظ ولد رب هک یکبوچ :ِکل ِکل )۱۱(
ایسآ :نوحاط )۱۲(
هدش باسح ،هدش یراذگ نوناق :yeَقُم )۱۳(
یشکبآ فرظ ،لطس :ولَد )۱۴(
هدش بایسآ :نeحَطُم )۱۵(
هدش راکشآ ،هدش نایب :نeَیبُم )۱۶(
درخ یب ،نادان :هیفَس )۱۷(
راتفر نیریش ،ابیز و فیطل :گنَش و خوش )۱۸(
نامسآ :امَس )۱۹(
هلبا ،نادان :لوگ )۲۰(
اسراپ ،راگزیهرپ ،اوقتاب :یقeتَم )۲۱(
دنوادخ تافص زا ،یراوگرزب و ل�ج بحاص :ل�َجلاوُذ )۲۲(
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اسراپ ،راگزیهرپ ،اوقتاب :یقeتَم )۲۱(
دنوادخ تافص زا ،یراوگرزب و ل�ج بحاص :ل�َجلاوُذ )۲۲(
یشوه اب ،یکریز :َتنطِف )۲۳(
عوفدم ،راردا :ثَدَح )۲۴(
اهنت :هدیرَج )۲۵(
َرگ دورُد ،راّجن :َرگورُد )۲۶(
رگتروص ،شاقن :ر�وَصُم )۲۷(
سیئر ،یراک هدنراداپرب ،تسرپرس :م�یَق )۲۸(
هدننکهدجس :دِجاس )۲۹(
مدیمد :ُتْخََفن )۳۰(
یتخبشوخ جرب :یدوعسمِ جرب )۳۱(
هدنریگ یشیپ ،هدنریگ تقبس :قِباس )۳۲(
ندرک کاپ :ندودُز )۳۳(
هدنرد روناج :دَد )۳۴(
هوای ،ینعمیب و هدوهیب نخس :ژاژ )۳۵(
زیچ ره زا کدنا زیچ ،ندییوب راب کی :هّمَش )۳۶(
�سناوت :�سنات )۳۷(
شیاتس ،حدم :اَنث )۳۸(
ناشیرپ ،هتشگرس ،قمحا ،نادان :هویلاک )۳۹(
تئرجاب ،رو_د ،ریلد ،عاجش :لدرُپ )۴۰(
ندش تکاس :ندز نَت )۴۱(
نکممریغ ،یندشان :لاحُم )۴۲(
 میرک نآرق هدنهد میلعت و هدنناوخ :یرقُم )۴۳(
ندرک غارفتسا :ندرک یِق )۴۴(
ینامداش :جاهِتبِا )۴۵(
یهارمگ :ل�َض )۴۶(
ناهج نیا اب هدش تیوه مه و درد و نم زا رپ ناسنا ،صلاخان ،زیمتان ،کاپان :ورهتسُشان )۴۷(
تراغ یارب یناهگان موجه و هلمح ،�خات :یزاتکُرت )۴۸(
ّربکت و رورغ زا هیانک ،�سج یدنلب :عµفََرت )۴۹(
ندرک تسپ ،یتسپ :ضفَخ )۵۰(
لیلذ ،هدش هدرک راوخ :ناهُم )۵۱(
ریسکا ،دنک یم لیدبت �ط هب ار سم هک یا هدام :ایمیک )۵۲(
دنامب نآ رد اپراهچ هک ی_ و لگ :لَحَو )۵۳(
ریخأت ،تصرف :تَصخُر )۵۴(
هدنامرد ،هراچیب :َرطضُم )۵۵(
نآرق :یُبن )۵۶(
روگنا :َبنِع )۵۷(
رونخس ،روآ نابز :نیسَل )۵۸(
رگ هزیتس ،هدننک عازن :عِزانُم )۵۹(


